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โครงการ

เฉี�ยวชนกนั
เล็กนอ้ย

ตกลงกนัได้ ทาํใหก้ารจราจรตดิขดั

เพยีงใชม้อืถอืถา่ยภาพ รถ –ถนน –ใบขบัขี�
แคน่ี, ก็....แยกยา้ยไมต่อ้งรอ

เสยีเวลารอคอย



“ชนแลว้ ถา่ยรปูไว ้แยกได ้ไมต่อ้งรอ”

เป็นความรว่มมอืกันระหวา่ง
กองบัญชาการตํารวจนครบาล กับ สมาคมประกันวนิาศภัยไทย

และ บรษิัทประกันวนิาศภัย โดยการสนับสนุนจากสํานังาน คปภ.
เพื�อ

แกไ้ขปญัหา
การจราจร

อนัเนื�องมาจาก
รถยนตช์นกนัที�
เสยีหายเล็กนอ้ย

แตก่ดีขวาง
การจราจร

ดว้ย
ระบบการประกนัภยั

รถยนต์



หลกัเกณฑ์

1.รถยนตท์ี�เกดิเหตมุกีารประกนัภยัภาคสมคัรใจ   
2.เฉี�ยวชนกนัทรพัยส์นิเสยีหายเล็กนอ้ยไมม่บีาดเจ็บหรอืเสยีชวีติ
3.ผูข้บัขี�ท ั,งสองฝ่ายตกลงกนัได้
4.ถา่ยรปูไว ้แยกรถได ้เขา้ขา้งทางไมก่ดีขวางการจราจร
5.ไมต่อ้งรอ จนท.ตาํรวจ หรอื พนง.เคลม
6. ตอ้งไมโ่ตแ้ยง้ซึ�งกนัและกนัหรอืตอ้งไมเ่ป็นคดใีหม่
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วตัถปุระสงค ์:
เพื�อใชร้ะบบการประกนัภยัแกไ้ขปญัหาการจราจร



  ลกูคา้                                   ฝ่ายรับแจง้อบุตัเิหตขุองบรษิัท                              การใหค้ําแนะนํา                      

แจง้
เหตุ

ตดิตอ่ แจง้เหตบุรษิทั
ประกนัภยั

รบัแจง้จากลกูคา้
ดว้ยความสภุาพ

สอบถามขอ้มลู
ทะเบยีนรถประกนัภยั-คูก่รณี
พรอ้มขอหมายเลขโทรศพัท์

1.การสอบถามขอ้มลู
   -ทะเบยีนรถ/เลขที0กรมธรรม์
   -ลักษณะการเกดิเหตุ
   -วัน-เวลา –สถานที0เกดิเหตุ
   -ชื0อผูข้ับขี0 รถประกนั
   - คูก่รณีมปีระกนัภัยหรอืไม่
   - หมายเลขโทรศัพท ์ป/ค
2.การใหค้ําแนะนํา / การถา่ยรปู
    -พดูแสดงใหเ้ห็นถงึประโยชน์
    -พดูใหเ้ห็นถงึปัญหาความสญูเสยี

-ใหค้ําแนะนําผูข้บัขี0ในการถา่ยรปูดังนี8 
A.ถา่ยบรเิวณที0เกดิเหต ุใหเ้ห็นถนนหรอื

เสน้ทางจราจรในมมุกวา้งหนา้หลัง ไมน่อ้ย
กวา่ 2 ภาพ

B.ถา่ยทะเบยีนรถ โดยใหเ้ห็นทะเบยีน
รถที0ชนกนัทั 8งสองคัน ลักษณะทะแยงมมุ
หนา้หลังหรอืซา้ยขวาไมน่อ้ยกวา่ 2 ภาพ
    C.ถา่ยความเสยีหายของรถโดยใหเ้ห็น
ความเสยีหายของรถทั 8งสองฝ่าย ไมน่อ้ย
กวา่ 2 ภาพ
    D.ถา่ยรปูใบขบัขี0ของผูข้บัขี0ทั 8งสองฝ่าย
3.การแยกรถ
    -ใหแ้นะนําลกูคา้ทําการแยกรถเขา้ขา้ง
ทางเพื0อไมใ่หก้ดีขวางการจราจรหากรถ
คูก่รณีไมม่ปีระกนัภยั หรอืยังตกลงกนัไมไ่ด ้
       -ใหแ้ยกยา้ยไปทําธรุะตอ่ไดห้ากรถ
ทั 8งสองคันมปีระกนัภัยหรอืแลกเอกสารชน
แลว้แยกกนัแลว้ โดยบรษิัทจะสง่พนักงาน
ไปใหบ้รกิารเมื0อลกูคา้สะดวก 
       

4.การสรา้งความม ั�นใจ
    -พดูถงึการใหส้ทิธใินการตัดสนิใจ
    -ยนืยันใหค้วามคุม้ครอง และบรษิัทได ้   
     รับแจง้แลว้ และใหเ้ลขรับแจง้แกล่กูคา้

-ใหแ้จง้ชื0อ-นามสกลุ ผูร้ับเรื0อง/รับแจง้

แนะนําการถา่ยรปู-และ
แยกยา้ยรถเขา้ขา้งทาง

จดัสง่พนกังานเคลม
ออกบรกิารเคลมตามปกติ

ตูก่รณี
มปีระกนัภยัหรอืไม ่? NY

แนะนําการถา่ยรปู-และ
แยกยา้ยรถเขา้ขา้งทาง

ใหค้ําแนะนําวธิกีารใช้
 เอกสารชนแลว้แยก หรอืมี
หลกัฐานอื�นที�เพยีงพอแลว้

ตอ่การจดัการสนิไหมฯ

ท ั,งสองฝ่ายมเีอกสาร
ชนแลว้แยกหรอืไม?่

Y

N

แนะนําใหล้กูคําแยกยา้ย
กนัเพื�อไปทํางานหรอืกลบั
บา้น โดยจะมกีารทําเคลม
ภายหลงัตามระเบยีบตอ่ไป

จบ

จบ
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ข ั,นตอนการปฏบิตัขิองบรษิทัประกนัภยั
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1

หรอื แนะนําลกูคา้หาขอ้มลูระหวา่งกนัหาก
มปีระกยัภยัท ั,งสองฝ่ายอาจใชว้ธิกีารแลก

เลขรบัแจง้ แลว้แยกยา้ยไดท้นัที

A



  ประชาชน                            เจา้หนา้ที0ตํารวจ/พนักงานจราจร                             การใหค้ําแนะนํา              

แจง้
เหตุ

ตดิตอ่ แจง้เหต ุ  
เจา้หนา้ที�ทตาํรวจ

รบัแจง้จากประชาชน
ดว้ยความสภุาพ

สอบถามขอ้มลู
ทะเบยีนรถท ั,งสองคนั

พรอ้มขอหมายเลขโทรศพัท์

แนะนําการถา่ยรปู-และ
แยกยา้ยรถเขา้ขา้งทาง

รถคนัใดคนัหนึ�ง
มปีระกนัภยัหรอืไม ่? YN

แนะนําการถา่ยรปู-และ
แยกยา้ยรถเขา้ขา้งทาง

“ชนแลว้ ถา่ยรปูไว ้แยกได ้ไมต่อ้งรอ”

ข ั,นตอนการปฏบิตัขิองเจา้หนา้ที�ตาํรวจจราจร

22

1

แจง้เจา้หนา้ที�ตํารวจ
ออกตรวจสอบที�เกดิเหตุ

ประสานงาน
แจง้บรษิทัประกนัภยั

แจง้เจา้หนา้ที�ตํารวจ
ออกตรวจสอบที�เกดิเหตุ

เสยีหายมาก
หรอื มี

ผูบ้าดเจ็บ

ลกัษณะการเกดิเหตุ
การเฉี�ยวชนกนั

เสยีหายนอ้ย
ไมม่ ี

ผูบ้าดเจ็บ

2.การใหค้ําแนะนํา / การถา่ยรปู
    -พดูแสดงใหเ้ห็นถงึประโยชน์
    -พดูใหเ้ห็นถงึปัญหาความสญูเสยี

-ใหค้ําแนะนําผูข้ับขี0ในการถา่ยรปู
ดังนี8 

A.ถา่ยบรเิวณที0เกดิเหต ุ ใหเ้ห็น
ถนนหรอืเสน้ทางจราจรในมมุกวา้ง
หนา้หลัง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ภาพ

B.ถา่ยทะเบยีนรถ โดยใหเ้ห็น
ทะเบยีนรถที0ชนกนัทั 8งสองคัน 
ลักษณะทะแยงมมุหนา้หลังหรอืซา้ย
ขวาไมน่อ้ยกวา่ 2 ภาพ
    C.ถา่ยความเสยีหายของรถโดยให ้
เห็นความเสยีหายของรถทั 8งสองฝ่าย 
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ภาพ
    D.ถา่ยรปูใบขับขี0ของผูข้ับขี0ทั 8งสอง
ฝ่าย
3.การแยกรถ
    -ใหแ้นะนําลกูคา้ทําการแยกรถ
เขา้ขา้งทางเพื0อไมใ่หก้ดีขวาง
การจราจรหากรถคูก่รณีไมม่ปีระกนัภัย 
หรอืยังตกลงกนัไมไ่ด ้
       -ใหแ้ยกยา้ยไปทําธรุะตอ่ไดห้าก
รถทั 8งสองคันมปีระกนัภัยหรอืแลก
เอกสารชนแลว้แยกกนัแลว้ โดย
บรษิัทจะสง่พนักงานไปใหบ้รกิารเมื0อ
ลกูคา้สะดวก 
       

1.การสอบถามขอ้มลู
   -ทะเบยีนรถ/บรษิัทประกนัภัย
   -ลักษณะการเกดิเหตุ
   -วัน-เวลา –สถานที0เกดิเหตุ
   - หมายเลขโทรศัพท ์ทั 8ง 2 คัน

ข ั,นตอนการปฏบิตั ิ
ของบรษิทัประกนัภยั

B

A
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ตกลงกนัเองได้



ที�มาและวตัถปุระสงค์

                                        วตัถปุระสงค์

เพื�อสง่เสรมินโยบายของภาครฐัในการชว่ยลดปญัหาการจราจร

เพื�อลดภาระหนา้ที�ของเจา้หนา้ที�ตาํรวจจราจร และพนกังานสอบสวน ลดคดี

เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการแยกยา้ยรถ และประหยดัเวลาสําหรบัผูเ้อาประกนั

เพื�อสรา้งภาพลกัษณ์ที�ดตีอ่ธุรกจิประกนัภยัรถยนต ์

เพื�อสรา้งความเชื�อม ั�น ไวว้างใจ ของผูเ้อาประกนัภยัและสงัคม 

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัภยัรถยนตใ์นกลุม่ประเทศอาเซยีน

ชนแลว้แยกแลก
ใบเหลอืง

ชนแลว้แยกแลก
ใบเคลม

ชนแลว้แยกแลกน็อค ฟอร ์น็อค
1.10 : ตะลมุบอน

K



ชนแลว้แยก (Knock For Knock)

สญัญาสละสทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายซึ�งกนัและกนั
กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์

ปรบัปรงุแกไ้ข ในสญัญาขอ้ 1.  : ยอ่หนา้หรอืวรรคที�สอง  

“ท ั,งนี,ไมร่วมถงึรถชนดิ 4 ลอ้ ยาง 4 เสน้ ประเภทบรรทกุ ที�มนีน้กัรวมเกนิกวา่ 
3 ตนั และรถยน ั�งโดยสารที�จดทะเบยีนที�น ั�งเกนิกวา่ 15 คน รวมท ั,ง 2 ประเภทดงักลา่วไมอ่ยู่
ในบงัคบัของสญัญานี,

การลงนามในสญัญาเพิ�มเตมิ
           รถที�เขา้สญัญาคอื รถประกนัภยัประเภท 1 ขนาด 4 ลอ้ ยาง 4 เสน้ นํ ,าหนกัไมเ่กนิกวา่ 
4 ตนั ไมเ่กนิ 20 ที�นงั

สรปุ การสละสทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายซึ�งกนัและกนัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 
สําหรบัรถ 4 ลอ้ ยาง 4 เสน้ นํ ,าหนกัไมเ่กนิ 4 ตนั โดยสารไมเ่กนิ 20 ที�น ั�ง และเอกสารแนบทา้ย ร.ย. 02

การลงนามในสญัญาเพิ�มเตมิการประกนัภยัคา่รกัษาพยาบาล(ร.ย.02)
         - สําหรบัรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ และรถอื�นที�มกีารประกนัภยัภาคสมคัรใจและมคีวาม
คุม้ครองเพิ�มตามเอกสารแนบทา้ยวา่ดว้ยการประกนัภยัคา่รกัษาพยาบาล(ร.ย. 02)
         -   คา่รกัษาพยาบาล ไดแ้ก ่ คา่รกัษาพยาบาล คา่บรกิารทางการแพทย ์ คา่ผา่ตดัและ
คา่บรกิารอื�นๆตามที�จา่ยจรงิ ซึ�งไดเ้กดิขึ,นเนื�องจากอบุตัเิหตใุนขณะอยูใ่น หรอืกําลงัขึ,นหรอื
กําลงจากรถภายใน 12 เดอืนนบัแตว่นัเกดิอบุตัเิหต ุภายใตจ้ํานวนเงนิเอาประกนัภยัที�กําหนด
ไวใ้น ก/ธ โดยไมค่าํนงึวา่เป็นความประมาทของฝ่ายใด แตไ่มต่ดัสทิธขิองผูบ้าดเจ็บในการ
เรยีกรอ้งคา่รกัษาพยาบาลสว่นเกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัจากฝ่ายที�ตอ้งรบัผดิอกีฝ่ายหนึ�ง
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ไดร้บัความสะดวก
 ไมต่อ้งเสยีเวลา

                           -ลดการสญูเสยี
- โอกาสในการตดิตอ่ทางธุรกจิ

      -ไมเ่สยีอารมณ์ 
-ไดร้บัความพงึพอใจ

            - ตดัสนิใจตกลงได้
-ม ั�นใจในระบบประกนัภยั

เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ที�ดดีา้นสงัคม

ลดและบรรเทาปญัหาการขาดแคลน พนกังานเคลม

เพิ�มประสทิธภิาพการทาํงานของธุรกจิ

ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นการตรวจสอบ - ลดความเสี�ยงของพนกังาน
เสรมิสรา้งความพงึพอใจใหผู้ใ้ชบ้รกิาร - สรา้งความเชื�อม ั�นในระบบประกนัภยั

ลดปญัหาการจราจร (รถตดิ)

ลดการสญูเสยีพลงัาน เชื,อเพลงิ

ลดขอ้พพิาท - ลดคดจีราจร

ลดงานเจา้หนา้ที�ตาํรวจ

 เสรมิสรา้งมคีวามม ั�นคงทางสงัคม

สงัคม

ธรูกจิประกนัภยั

ผูเ้อา
ประกนัภยั

ประโยชนท์ี�ไดร้บั จากการชนแลว้แยก
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การใชเ้อกสารชนแลว้แยก



ร่วมสร้างวฒันธรรมขบัขี�ปลอดภยั                                 ประกนัภยัห่วงใยคุณ

แ
น

วท
าง

ก
าร

ช
ด

ใช
ค้

า่ส
นิ

ไห
ม

ท
ด

แ
ท

น
ต

าม
ก

รม
ธร

รม
ป์

ระ
ก

นั
ภ

ยั
รถ

ย
น

ต
 ์2

5
5

8
ผูเ้อาประกนัภยั/ผูข้บัขี�บรษิทัประกนัภยั

ออกกรมธรรมป์ระเภท 1
พรอ้มจดัพมิพ ์เอกสารชนแลว้แยก

ก/ธ + เอกสารชนแลว้
แยก  + สตกิเกอร ์

ก/ธ + เอกสารชนแลว้
แยก  + สตกิเกอร ์

สง่มอบ - แนะนํา

 
ตดิเครื�องหมาย K ที�กระจกหนา้
ดา้นใน ดว้ยพลาสตกิสญูญากาศ

เมื�อรถยนตเ์กดิเหตุ
เฉี�นวชนกนั

ตรวจสอบตูก่รณี
มเีอกสารชนแลว้แยกหรอื
สตกิเกอร ์?

ตกลงกนั
แยกรถเขา้ขา้งทาง
 และ แสดงเอกสาร

ลอกเครื�องหมาย K ออก และกรอก
รายละเอยีดในเอกสาร และลงชื�อ

แลกเอกสารที�สมบูรณแ์ลว้ กบั
คูก่รณี แลว้แยกยา้ย

รบัแจง้เหต-ุ ตรวจสอบ
พจิารณาใหบ้รกิาร - แนะนํา Nโทรแจง้เหตทุนัที

ป

ป

ค

ตดิตอ่แจง้บรษิทัเพื�อ
ออกใบหลกัฐานการซอ่ม

รบัแจง้เหต ุ–เตรยีม เอกสารใบใหม่
ใหบ้รกิาร - เปิดเคลม

ค
ป ใหม่

Y

ตกลงกนัเองได้

จบ

การรบัแจง้
และแนะนํา 

1: สอบถามขอ้มลูรถและการเกดิเหต ุ
2: สอบถามลกูคา้วา่มเีอกสารชนแลว้แยก หรอืไม ่? 
     หาก มใีหแ้นะนํา ลกูคา้ใหต้รวจสอบรถคูก่รณีวา่
     มสีตกิเกอรต์วั K  หรอืไม ่
     หากมใีห ้แนะนําลกูคา้วา่ สามารถตกลงกนั 
     และนํารถเขา้ขา้งทาง
3: แนะนําวธิกีารกรอกรายละเอยีดลงใน เอกสารชน    
     แลว้แยก และลงลายมอืชื�อ และแลก
    เอกสารดงักลา่วกบัทาง คูก่รณีและแยกยา้ยกนัได้
    การรบัแจง้หรอืใหค้ําแนะนําตอ้งใชก้รยิาวาจาที�  
    สขุภาพและใหค้ําแนะนํา หรอืใหข้อ้มลู
    เพื�อสรา้งความเขา้ใจในระบบ ชนแลว้แยกอยา่ง  
    แทจ้รงิ หากลกูคา้ยงัตอ้งการใหอ้อกบรกิาร ณ ที�   
    เกดิเหต ุบรษิทัตอ้งออกใหบ้รกิารทนัที



แนวทางการใหบรกิาร ชนแลวแยก โดย แนวทางการใหบรกิาร ชนแลวแยก โดย แนวทางการใหบรกิาร ชนแลวแยก โดย แนวทางการใหบรกิาร ชนแลวแยก โดย Call Call Call Call     CenterCenterCenterCenter
  ลกูคา้                                        ฝ่ายรับแจง้อบุตัเิหต ุ                                      การใหค้ําแนะนํา                      

แจง้
เหตุ

ตดิตอ่ บรษิทั
ประกนัภยั

รบัแจง้จากลกูคา้
ดว้ยความสภุาพ

สอบถามขอ้มลู
เบื,องตน้(เฉี�ยวชนเล็กนอ้ย)

แยกจากคูก่รณี
แลว้หรอืไม ่?

สอบถามขอ้มลู
การเกดิเหตุ
และ หมายเลขโทรศพัท ์
ของรถคูก่รณี

ใหค้าํแนะนําเพื�อใช้
เอกสาร ชนแลว้แยก

Y N

จดัเตรยีมสตกิเกอร ์
ชนแลว้แยกฉบบัใหม่

จดัสง่พนกังานเคลม
ออกบรกิารเคลม

พนกังานออกทําเคลม
ออกใบหลกัฐานการซอ่ม 
และหรอื สง่มอบสตกิเกอร ์
ฉบบัใหมใ่หล้กูคา้

ใหข้อ้มลู
รบัใบหลกัฐาน /สตกิเกอร ์

                                       
นํารถเขา้ซอ่ม

ใหค้ําแนะนําวธิกีารใช้
 เอกสารชนแลว้แยก

คูก่รณี
มเีครื�องหมาย/เอกสาร

หรอืไม ่?N

Y

ลกูคา้สามารถตกลง
กบัคูก่รณีไดห้รอืไม?่

N

Y

ตดิตอ่ลกูคา้หรอื รอลกูคา้
ตดิตอ่เพื�อบรกิารเคลม

จดัเตรยีมสตกิเกอร ์
ชนแลว้แยกฉบบัใหม่

จดัสง่พนกังานเคลม
ออกบรกิารเคลม

1.การสอบถามขอ้มลู
   -ทะเบยีนรถ/เลขที0กรมธรรม์
    -ลักษณะการเกดิเหตุ
    -วัน-เวลา –สถานที0เกดิเหตุ
    -ชื0อผูข้บัขี0 รถประกนั
    - หมายเลขโทรศัพท ์ป/ค

2.การใหค้ําแนะนํา
    -พดูแสดงใหเ้ห็นถงึประโยชน์
    -พดูใหเ้ห็นถงึปัญหาความสญูเสยี

-ใหค้ําแนะนําอยา่งถกูตอ้ง

3.การสรา้งความมั0นใจ
    -พดูถงึการใหส้ทิธใินการตัดสนิใจ
    -ยนืยนัวา่บรษิัทไดร้ับแจง้แลว้

-ยนืยนัใหค้วามคุม้ครอง
    -ใหช้ื0อ-นามสกลุ/เลขรับแจง้

4.การใหบ้รกิารเคลม
   4.1.ออกบรกิารเคลม
    -เตรยีมพรอ้มขอ้มลู และ สตกิเกอร์
    -ออกใบหลกัฐาน(ใบเคลม)

-แนะนําการนํารถเขา้ซอ่ม
   4.2.แนะนําบรกิารเคลม
    - โทรตดิตอ่กลบัหาลกูคา้
    - เลอืกและประสานอูท่ี0อยูใ่กลล้กูคา้
    - แนะนําใหล้กูคา้นํารถเขา้ซอ่ม 




